
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20 

 Konusu: ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe  
Tarihi ve Sayısı : 11/4/2014  ve ÖTV-1/2014-1 
İlgili Olduğu Maddeler:  ÖTV Kanunu Madde 16/4 
  
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri 

No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 

  

Bu kapsamda, ÖTV Kanununun 16/4. maddesindeki yetkiye istinaden (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne yönelik 

işlemler yeniden belirlenmiş olup, bu işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi Formları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır. 

  

Ayrıca sözü edilen Tebliğdeki düzenlemeler uyarınca bahse konu teminatın çözümü işlemleri, (A) cetvelindeki mallar için mükellefin talebi üzerine Tebliğ 

ekinde (EK:12) olarak yer alan "Bilgi Formu"nun ilgili vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) 

cetvelindeki mallar için ise ilgili vergi dairelerince GİB sistemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

  

Buna göre, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği ekte yer alan dilekçeyi 

vermeleri uygun görülmüştür. Bu dilekçenin bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/" internet adresinden ulaşılması mümkün olup dilekçe formatında 

Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir. 

  

Bununla birlikte söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise 

elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi 

gerekmektedir. 

Duyurulur.   Mehmet KİLCİ   Gelir İdaresi Başkanı 

ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN İTHALDE ALINAN TEMİNATIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN  

TALEP DİLEKÇESİ 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.doc
http://www.alomaliye.com/otv_1.htm
http://www.alomaliye.com/otv_1.htm
http://www.gib.gov.tr/


……………………. Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

 

Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin ….
1
 cetvelindeki malların ithali 

sırasında adı geçen Kanunun 16/4 üncü maddesi gereğince yurt içerisinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümüne 

ilişkin işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

 
İthalatçı ÖTV Mükellefinin: 

Adı-Soyadı /Unvanı                                           

Vergi Kimlik Numarası/ T.C. Kimlik Numarası  

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi   

Teminatı Çözülecek Malların İthali 

 Sırasında Bağlı Olunan Vergi Dairesi2 

 

 
İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER ÖTV BEYANNAMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

TEMİNAT ÇÖZÜMÜNE 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Satır 

No. 

Gümrük 

Beyannamesi 

Tescil Tarihi 

Gümrük 

Beyannamesi 

No.  

 

İlgili 

Gümrük 

İdaresi 

Kodu 

 

Gümrük 

Beyannamesind

eki G.T.İ.P. No. 

G.T.İ.P. 

No.3 

ÖTV 

Beyannam

esinin 

Türü4 

Dönem Dilim5 
Beyannamenin 

İlgili Bölümü 6  

Teminatı 

Çözülecek 

Mal Miktarı 

Çözülecek ÖTV 

Teminatı Tutarı7 

1            

2            

3            

4            

(Satır sayısı artırılabilir) 

                                                           
1
 (A) veya (B) yazılacaktır. 

2 Bağlı olunan vergi dairesi ile teminatı çözülecek malların ithali sırasında bağlı olunan vergi dairesinin farklı olması durumunda bu bölüm doldurulacaktır. Bu durumda mükellefin bağlı olduğu 

vergi dairesine verilecek dilekçenin bir örneği, bu vergi dairesi tarafından diğer vergi dairesine gönderilecek ve bu şekilde her iki vergi dairesince de yetkili oldukları dönemlere ilişkin teminat 

çözümü işlemleri gerçekleştirilecektir. 
3
 İthal edilen malın doğrudan teslimi (satış, ÖTV’ye tabi olmayan malın imalinde kullanım ve Kanunda tanımlı diğer teslim halleri) halinde ithal edilen malın G.T.İ.P. numarası; ithal edilen 

malın ÖTV’ye tabi olan başka bir malın imalinde kullanılması halinde ise imal edilen malın G.T.İ.P. numarası yazılacaktır. Örneğin white spirit isimli malı ithal edip tiner imalinde kullanan 

imalatçılar bu tabloda bulunan “İthalata İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Gümrük Beyannamesindeki G.T.İ.P. No.” kısmına white spirit isimli malın G.T.İ.P. numarasını, tablonun “ÖTV 

Beyannamesine İlişkin Bilgiler” bölümündeki “G.T.İ.P. No.” kısmına ise tiner isimli malın G.T.İ.P. numarasını yazacaklardır. 
4
 ÖTV beyannamesinin türü yazılacaktır. (ÖTV-1, ÖTV-4 gibi) 

5
 1 numaralı ÖTV beyannamesi için “1. Aylık” ya da “2. Aylık”, diğer ÖTV beyannameleri için “Aylık” olarak ifade edilecektir.  

6
 Bu bölümde, ÖTV beyannamelerinin ilgili bölümleri (“vergi bildirimi”, “istisnalar ve indirimler” gibi) belirteceklerdir. 

7
 İthalatın yapıldığı dönemde geçerli olan ÖTV tutarı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. 

     Tarih: 

     Ad-Soyad/Unvan: 

      Kaşe ve İmza: 

 

 


